Vacature

Projectleider sectie ouderen van de Stuurgroep Ondervoeding

Vacature
De Stuurgroep Ondervoeding zoekt een projectleider voor de sectie ouderen voor 8 uur per week.
De vacature is met onmiddelijke ingang in te vullen. Afhankelijk van het beschikbaar komen van
(een) projectsubsidie(s) kan de aanstellingsduur miv 1 januari 2016 eventueel tijdelijk worden
uitgebreid.
De Stuurgroep Ondervoeding
De Stuurgroep Ondervoeding is een landelijke stichting met als missie het verminderen van de
prevalentie van ondervoeding door het bevorderen van optimale zorg en wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van ondervoeding.
Projectleiders
De Stuurgroep Ondervoeding kent een bestuur, een wetenschappelijke adviesraad, drie secties en
een bureau, dat bestaat uit bureaudirecteur en projectleiders. De projectleiders ondersteunen de
drie secties van de stuurgroep: de secties ouderen, chronisch en acuut zieken, en kinderen. De
sectie is samengesteld uit een voorzitter, een projectleider en een team van landelijke experts.
De projectleiders leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en totstandkoming van de activiteiten
binnen het vastgestelde beleid, formuleren actuele doelen en begeleiden implementatietrajecten.
De werkzaamheden van de projectleider zijn zeer divers;


schrijven en actualiseren van richtlijnen, ontwikkeling materialen en bijhouden website



faciliteren van educatie aan zorgprofessionals



bijhouden laatste ontwikkelingen wetenschappelijk onderzoek



samenwerking met belangrijke organisaties waaronder VWS, IGZ en branche-organisaties



bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met landelijke experts



werven van (aanvullende) subsidiegelden voor nieuwe (educatie- of onderzoeks-)projecten

Voor 2015-2016 staan voor de sectie ouderen de volgende werkzaamheden op de agenda:


Aansturen van de de sectie ouderen, samen met de voorzitter van deze sectie



Implementatietraject prestatie indicator geriatrie



Activiteiten tbv transmurale voedingszorg en thuiswonende oudere
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Projectleiding of mede-projectleiding van een op hande zijnde projectsubsidie per 1 januari
2016

Profiel
Er wordt een projectleider gezocht voor de sectie ouderen voor 8 uur per week.
Wij zoeken een projectleider die voldoet aan de volgende kenmerken:


Een afgerond promotietraject op het gebied van ondervoeding / klinische voeding



Werkervaring en netwerk binnen de dietetiek is een pré



Een teamspeler die zelfstandig kan werken



Enige flexibiliteit m.b.t. inzet van dagen en uren



Kansdenker, nauwkeurig en enthousiast

Als projectleider werk je nauw samen met de de voorzitter van de sectie ouderen en met de
collega’s van het bureau. In overleg kun je de functie deels vanuit huis of vanuit detachering vanuit
de huidige werkgever uitoefenen. Uitbreiding van het aantal uren is mogelijk afhankelijk van extra
projectsubsidies.
Aanstelling en vergoeding
De aanstelling kan met onmiddellijke ingang ingaan. De aanstellingsvorm vindt bij voorkeur plaats
door middel van detachering vanuit de huidige werkgever, voor een periode van 1 jaar, met uitzicht
op verlenging. Het salaris is gebaseerd op schaal 11 CAO academische ziekenhuizen
Interesse?
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Ellen van der Heijden (bureaudirecteur Stuurgroep
Ondervoeding) of Hinke Kruizenga (projectleider sectie zieken) via telefoonnummer 020-6266694
(Ellen) of 020-4441407 (Hinke) of hinkekruizenga@stuurgroepondervoeding.nl /
stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl. Je schriftelijke sollicatie kun je uiterlijk 10 oktober sturen
aan: Ellen van der Heijden:stuurgroep@stuurgroepondervoeding.nl
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